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Abstract  
 

The aim of this study was to explore and gain understanding of the situation between 

managers in different forms of human service organizations. I chose to use a qualitative 

method and conducted semi-structured interviews with five professional middle managers in 

the public sector. To accomplish my purpose, I worked on the basis of several questions. The 

questions dealt with the role of middle management and what it involves, how it is perceived 

and what the middle managers think of the specific requirements for them and their leadership 

in organizations that provide services relating to people.  As a result of the analysis I have 

used the theory of social roles that describes the meaning of the different roles and role 

conflicts that arise in connection with various and conflicting expectations. The review of the 

results shows that middle managers in human service organizations experience to have to deal 

with a complex leadership role. Some managers talk about a role, others on several roles at 

the same time or in different situations. The most prominent "features" of the roles is the 

balance and tension between authority and citizen services and between their own authority 

and political control. The problems described, most often linked to that they are in an 

intermediate position to demands and expectations from both up and down the hierarchy and 

from other outside actors. The role describes not only as problematic but also fraught with 

conflict. Role Conflicts often arise when middle managers occupy an intermediate position 

and are presumed to manage conflicting expectations. The specific requirements differ 

between managers of the public sector comparing to the private sector in some aspects, such 

as the manager's authority is different and that politicians play an important role in the 

decision. The organization is dominated by regulation and does not give managers an 

enormous amount of space to manage and develop the organization to suit your ideas. All 

middle managers feel also that the manager's role in politically controlled organizations set 

specifications for different qualifications than for managers in general.  

 

Key Words: Middle managers, human service / policy-driven organizations, social roles, role 

conflict, specific requirements 
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Förord 

Till och med det längsta maratonloppet börjar med ett litet steg, likaså har detta 

examensarbetet gjort. Den har upptagit all min tid och uppmärksamhet de senaste två månader 

och tvingat mig att prioritera bort andra betydelsefulla företeelser. Men ur kampen springer 

styrka, och utan min egen inre styrka hade jag inte klarat av att springa hela vägen in i 

målsnöret. Jag har ställts inför olika vägval, en del har varit okända vägar, en del krokiga 

andra har varit en raksträcka. Ibland har jag valt den ena, ibland den andra och detta är något 

som har berikat mitt liv och min studie.  

   Vid min sida har det också funnits andra betydelsefulla personer. Först och främst vill jag 

av hela mitt hjärta ge ett stort tack till min kära mamma. Tack mamma för att du har bidragit 

till att jag lärt mig att bli en självständig och stark individ. Ibland har jag gått, ibland sprungit 

vilse men du har varit den som har skänkt mig hopp som jag förtjänar och hjälpt mig att hitta 

den rätta vägen.  

    Ett stort tack till Kristina Graffman som i egenskap av universitetsadjunkt vid institutionen 

för socialt arbete, före detta föreläsare, studiegruppshandledare och numera en vän, har 

sparkat igång en forskningsidé i mig, som har satt ord på mina känslor och som har visat stort 

intresse och bidragit till arbetet genom stöd och uppmuntran. Tack till min före detta 

klasskamrat Fredrik Svensson som har visat intresse och bidragit till arbetet genom 

konstruktiva kommentarer och för datasupport, och hjälp med den tilltalande layouten av 

innehållsförteckningen. Trots våra olika sätt att se på saker och ting- vill jag rikta ett tack till 

min handledare Anders Lundberg för den tid han har lagt ner att läsa mina uppsatsutkast. 

Tack också till arbetskollegor, särskilt vill jag nämna, Tapani och Gerard, för er uppmuntran 

att klara av att balansera med studie och arbete. Jag riktar också ett varmt tack till chefer som 

alla generöst har delat med sig av sina berättelser. Övriga personer som på något sätt har 

bidragit till mitt examensarbete, tack alla!  
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1. Inledning och problemformulering  
 

Vad är det som gör att mellanchefsrollen av många beskrivs som problematisk och 

svårhanterlig. Vad är det för dualism som förknippas med mellanchefsrollen? Problematiken 

debatteras av många i termer av att mellanchefer är särskilt utsatta då de sitter i en 

mellanställning i vilken de förväntas kunna hantera olika led och motstridiga förväntningar. 

Hagström (1990) skildrar det problematiska i mellanchefsrollen på följande sätt: Det sägs att 

det har blivit svårare att vara chef. Det sägs att de senaste årens ekonomiska svårigheter och 

påföljande krav på återhållsamhet och effektivisering inom förvaltningar och företag har 

utsatt många chefer för en ökad press (Hagström, 1990:7). Stieng i Drakenberg (1997) 

uttrycker det som att mellanchefer ofta hamnar mellan nöden och penningsäcken och de har 

en känsla av att vara mellan barken och veden (Stieng i Drakenberg 1997: 99ff) Med andra 

ord innebär rollen att sitta i ett korsled mellan att vara överordnades förlängda arm och 

representant för sina underordnade. Det kräver en förmåga att kunna hantera både 

överordnade chefers krav på resultat och måluppfyllelse och underordnade medarbetare och 

brukares krav på delaktighet, medbestämmande och att tillgodose brukares olika behov. Den 

tvåfaldighet som finns i att hantera olika led med motstridiga förväntningar medför att 

mellanchefer bli särskilt utsatta och kan leda till uppkomsten av konflikter. Man skulle kunna 

säga att mellanchefer har något av en tusenkonstnärs roll och kan sällan vara alla aktörer till 

belåtenhet. Mot bakgrund av ovanstående ställer jag mig frågorna: Vad innebär rollen som 

mellanchef i människobehandlande organisationer? Hur upplever mellanchefer sin roll?  

Upplever mellanchefer att det ställs särskilda krav på dem och deras ledarskap i 

människobehandlande organisationer i offentlig sektor, om ja, vilka är då dessa? 

2. Syfte  
 

Mitt syfte är att få ökad kunskap och förståelse för den situation mellanchefer inom 

människobehandlande organisationer befinner sig i. För att uppnå min ambition med att 

belysa mellanchefernas position har jag arbetat utifrån följande frågeställningar:  

 

2.1 Frågeställningar 
 

1. Vad innebär rollen som mellanchef? 

2. Hur upplever mellanchefer sin roll? 

3. Upplever mellanchefer att det ställs speciella krav på dem och deras ledarskap i 

människobehandlande organisationer i offentlig sektor? 



 

2 

 

 

3. Tidigare forskning 
 

 

I kapitlet om tidigare forskning presenteras ett urval av tidigare forskning inom området 

kopplad till mellanchefers roll, position, arbetsinnehåll, beteende, förväntningar och på de 

krav som efterfrågas på chefer i olika former av människobehandlande organisationer i 

offentlig sektor. Jag vill redan här i inledningen ha ett kritiskt förhållningssätt till mina källor. 

Jag har begränsat mig till den forskning som berör mellanchefers utsatta position och deras 

ledarskap inom äldreomsorgsområdet. Jag har tagit med en rapport, och två böcker författade 

av docenter vid olika universitet. Jag är medveten om att de inte innehåller samma 

vetenskapliga nivå som en avhandling eller vetenskaplig artikel men anser att de berikar min 

studie med värdefulla resultat. 

 

 

I licentiatavhandlingen Att leda i kommunal äldreomsorg – Om arbetsledarens 

handlingsutrymme, handlingsfrihet och skilda lojaliteter - Exemplet Halland, undersöker 

Karlsson (2006) arbetsledares handlingsutrymme och handlingsfrihet inom kommunal 

äldreomsorg. Syftet med avhandlingen är bland annat att undersöka arbetsledares tankar och 

uppfattningar om sin beslutsposition. För att uppnå syftet med studien genomförde hon 17 

intervjuer och följde upp intervjuerna med en vinjettenkätstudie som besvarades av 47 

arbetsledare. Karlsson drar i sin avhandling slutsatsen att arbetsledarna upplevelser sig 

begränsade av den starka regelverk som finns kring offentlig verksamhet till exempel 

lagstiftning och politiska beslut som ska implementeras. Arbetsledarna påstår att det är svårt 

för dem att förändra struktur och processer eftersom de har ytterst liten eller inget inflytande 

alls- vilket ibland medför en tröghet i organisationen. Emellertid upplever arbetsledarna stor 

frihet att själva organisera verksamheten i det konkreta, praktiska arbetet (Karlsson, 2006).   

 

Thylefors (2007) som är psykolog och docent vid Psykologiska institutionen, Göteborgs 

universitet, hävdar att arbeta som mellanchef inom offentlig sektor innebär förväntningar från 

en mängd olika aktörer.  Dels kan det handla om förväntningar från politiker och allmänheten 

men också av över- och underordnade, brukare och andra involverade. Ett av dem vanligaste 

problemen som mellanchefer, eller som Thylefors (2007) titulerar dem ”servicechefer” kan 

drabbas av är överbelastning och tids- och energifördelningen. Överbelastningen är ett resultat 
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av alla de krav som riktas mot mellanchefer. Arbetsuppgifterna tenderar inte att minska, 

tvärtom de ökar i omfattning och hela tiden läggs det nya arbetsuppgifter på cheferna. (Ibid.) 

 

Författarna Hjalmarsson, Norman och Trydegårds (2004) till rapporten Om man ska vara 

stöttepelare åt andra måste man stå stadigt själv- en studie om äldreomsorgens chefer och 

deras förutsättningar, har gjort en studie med tre olika syften. Två av dem i huvud sak 

relevanta syften och som kan kopplas till min studie är författarens syfte med att undersöka 

enhetschefers arbetssituation inom äldreomsorgen och hur den kan skiljas åt mellan olika 

organisationsformer, och syftet med att kartlägga enhetschefernas förutsättningar och hinder i 

arbetet. Författarnas slutats talar för att enhetscheferna visar stort engagemang och intresse för 

sitt arbete. Enhetscheferna beskriver hur arbetet innebär ett mångsidigt ansvar framförallt 

upplever de ett stort ansvar med att klara av verksamhetens ekonomi. Deras behov är sällan 

tillfredställda och de upplever att stödresurser från överordnade chefer i stor utsträckning 

saknas (Hjalmarsson, m fl. 2004).  

 

Drakenberg (1997) docent och verksam vid Pedagogiska institutionen, Helsingsfors 

universitet menar att mellanchefsroll tämligen är en utsatt ställning eftersom det innebär att 

sitta mellan två olika led som innebär styrning och utsatthet för påtryckningar från både 

överordnade chefer och underställda medarbetare. Uppifrån kan det handla om ekonomiska 

påtryckningar med krav på besparingar och effektivisering och genomförande av 

överordnades beslut och nerifrån av påtryckningar av medarbetarna som efterfrågar mer 

resurser och brukarna å andra sidan ställer krav på god service. Drakenberg (1997) skriver 

vidare att människobehandlande organisationer är föremål för ramlagar och decentralisering 

vilket innebär ett ökat ansvar för servicens inriktning.( ibid.)  

 

Törnqvist (2004) belyser i sin avhandling Vad man ska kunna och hur man ska vara. En 

studie om enhetschefers och vårdbiträdens yrkeskompetens inom äldreomsorgens särskilda 

boendeformer, om vilken yrkeskompetens som krävs för enhetschefers och vårdbiträdens 

arbete i särskilda boendeformer. Huvudsyftet är att beskriva och analysera hur 

yrkeskompetens uppfattas. Hon påvisar i sina resultat att enhetschefernas främsta kompetens 

är att vara lyhörd och ha en god samarbetsförmåga med medarbetare och motivera och 

uppmuntra dem till att utföra ett bra arbete. Dessutom skall enhetschefen företräda som ett 

gott föredöme för verksamheten, stötta personalen genom att lyssna på samtliga medarbetares 

problem och förmedla en bekräftelse, och genom att vara lyhörd för det outtalade. Förutom 
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detta påvisar Törnqvist (2004) att enhetscheferna har en förmåga att sätta upp regler för sig 

själva hur han eller hon ska vara i sin position som enhetschef. 

 

I doktorsavhandlingen Ledningsfunktion i omvandling. Om förändringar av yrkesrollen för 

första linjens chefer inom den kommunala äldre- och handikappomsorgen. gör Wolmesjö 

(2005) en undersökning om första linjens chefer och belyser hur politiker och högre 

tjänstemän ser på och upplever chef- och ledarskap i tre olika organisationsformer inom 

människobehandlande organisationer. Fokus är bland annat på hur kraven och 

arbetsinnehållet för första linjers chefer formuleras. Wolmesjö (2005) kommer i sin 

undersökning fram till att både politiker och tjänstemän många gånger resonerar lika kring 

vad som kännetecknar de kvalifikationer en ledare i politisk styrda organisationer bör ha. De 

aspekter som angavs som svarsalternativ i enkätstudien var funktionell, strategisk, personlig 

och yrkesteknisk kompetens och i uppföljningen med intervjuer betonades även den sociala 

kompetensen.  

 

Politiker och högre tjänstemän anser att den viktigaste förmågan hos en arbetsledare är den 

”funktionella” kompetens vilken inrymmer förmåga att lösa problem, samarbeta, motivera 

andra, ge och ta kritik. Tätt därefter följer den ”strategiska” kompetens med förmåga att 

planera, prioritera, ta vara på resurser för att uppnå verksamhetsmål och den ”personliga” 

kompetens vilken inbegriper ett gott förhållningssätt, ansvarstagande, attityder och 

värderingar . Den ”yrkestekniska” kompetensen faller längst ner i rangordningen och anses 

mindre viktig. Det motiverar Wolmesjö (2005) med att samtliga svarsalternativ är hämtade 

från en företagsorienterad organisation och att den ”yrkestekniska” kompetens som inbegriper 

att man som chef är införstådd med organisationens metoder, tekniker, föreskrifter och regler 

men som delvis också kan relateras till yrkesexamen och arbetslivserfarenhet har en tydligare 

innebörd i företagsbranschen och en svagare förståelse och funktion i människobehandlande 

organisationer. För Wolmesjö (2005) fanns det en anledning att ifrågasätta informanternas sätt 

att rangordna svarsalternativen och följde upp det i intervjuerna. Flera av de intervjuade 

framhöll att de har erfarenheter från arbete med människor och att det är en betydelsefull 

erfarenhet en chef kan ha i sin ledarroll. En kombination av yrkesutbildning med tillämpad 

verksamhetsförlagd utbildning kan antas öka förtrogenheten med verksamhetsområdet, menar 

Wolmesjö. (Wolmesjö 2005:130fff). 

 



 

5 

 

Exempel på andra viktiga förmågor som politiker och högre tjänstemän efterfrågar hos 

kommunala ledare är förmåga att kunna leda och delegera. För politiker innebär detta att 

frigöra cheferna från vissa uppgifter och på så sätt ökar effektiviteten i verksamheten. 

Cheferna har å andra sidan en annan syn på det och talar emellertid om att förmågan att 

delegera och, faktiskt göra det handlar om att öka medarbetarnas medbestämmande och ge 

enskilda individer möjlighet till kompetensutveckling. Dessutom efterfrågas en chef som är 

bra på att lyssna, ha ett professionellt bemötande i kontakten med brukarna, vara tydlig och 

leda verksamheten mot ett mål, kunna hantera medarbetare och svåra etiska 

personalrelaterade problem. Till de personliga egenskaperna framhålls att vara modig och 

våga dela med sig av personliga styrkor och svagheter som viktiga egenskaper (ibid.).  

 

Wolmesjö (2005) undersökte även frågor runt kunskap och vilken kunskap en chef i politisk 

styrda organisationer behöver ha. I sin studie kom hon fram till att både högre tjänstemän och 

politiker anser att den viktigaste kunskapen är kunskapen om förtrogenhet med arbetsledning, 

därefter kunskap om och förtrogenhet med verksamhetsområdet. Eftersom politiker och 

tjänstemän betonar besparingskraven och kunskap om ekonomi kan det tyckas vara 

anmärkningsvärt att tjänstemän något mindre än politiker prioriterar kunskap om ekonomi 

som den viktigaste kunskapen, menar Wolmesjö. Wolmesjö (2005) presenterar därtill även 

begreppet ”tydligare ledarskap” och ”samordningsfunktionen” då begreppen genomgående 

återkommer i samband med intervjuernas genomförande. För att få en närmare beskrivning av 

vilken innebörd respondenterna ger begreppen bad hon dem att klargöra vilken betydelse 

begreppen har i deras arbete. Resultatet visar på hur förstalinjens chefer upplever att det 

politiska ledarskapet har blivit otydligare och ställer därför ökad krav på tydlighet och mer 

detaljerade beslut från överordnade. Anledningen till att första linjers chefer önskar tydligare 

ledarskap har att göra med de ökade krav på delaktighet och snabba lösningar som cheferna 

upplever att det ställs på dem av medarbetare och brukare. Begreppet 

”samordningsfunktionen” anser att förklara förstalinjens chefers funktion som den 

förmedlande länken som kommunicerar mellan politiker, överordnade och utåt mot 

verksamheten och medarbetarna (Wolmesjö 2005:139ff). 

 

 Liksom Wolmesjö (2005) uppvisar Tollgerdt- Andersson (1995) i sin forskning de 

kvalifikationer som ledare i politiskt styrda organisationer bör ha för att kunna hantera sina 

olika roller. Arbetsledare ska enligt Tollgerdt- Andersson (1995) kunna skapa konsensus och 

samverkan mellan politiker och tjänstemän. Arbetsledaren skall i sin roll som chef arbeta för 
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att implementera politiska beslut i verksamheten och återkoppla med praktisk relaterad 

information till politikerna. För att kunna hantera chefsansvaret krävs att arbetsledaren kan 

överföra och tolka samhällets värderingar och sprida dem på ett genomtänkt sätt och förväntas 

vara bärare av etiska värderingar (Tollgerdt- Andersson, 1995:33f). 
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4. Teoretiska referensrammar 
 

 

Nedan gör jag en redogörelse för rollteorin och synliggör utgångspunkter och de antaganden 

som har legat till grund för teoribildningen. Därtill förhåller jag mig kritiskt mot rollteorin 

samt belyser hur efterföljare har tillämpat teorins olika begrepp.  

 

 

Den teoretiska ramen för mitt examensarbete är rollteorin. Den amerikanske 

socialantropologen Ralph Linton publicerade år 1936 boken The Study of Man i vilken han 

utvecklade Mead’s introducerade term social roll och inrättade termen som ett vetenskapligt 

begrepp. ( Trost & Levin, 2010)  

 

Rollteorin baseras på ett par grundläggande begrepp, dessa är position, förväntningar, roll och 

beteende. Begreppet position redogör för vilket medlemskap en individ har i en viss grupp. 

Medlemmarna i en grupp kan ha olika medlemskap, till exempelvis en position som 

mellanchef. Förutsättningen för att positionen skall existera fordras positioner och mot- 

positioner som kan ställas mot varandra. För att mellanchefspositionen skall fungera fodras 

över- och underordnade positioner som överordnade chefer och underställda medarbetare och 

brukare. Begreppet förväntningar avser att förklara hur man skall bete sig och leva upp till 

sända och oskrivna normer, exempelvis lagstiftning och outtalade regler som har tillskrivits 

en specifik position. För en mellanchef kan dessa krav komma som ovanskrivet av över- och 

underställda chefer, medarbetare, brukare och andra externa aktörer som politiker. Det som är 

avgörande är positionsinnehavarens varseblivning, ett resultat av hur innehavaren uppfattar 

förväntningar som ställs på honom eller henne. Begreppet beteende syftar till att redogöra för 

en uppsättning av möjliga beteenden eller värderingar och idéer. Det kan handla om en 

uppsättning av vad vi säger att vi ska göra eller inte göra och/eller faktiskt gör, om vår 

tankeprocess; vad vi tänker och inte tänker.  Begreppet roll är inte statistik utan en ständigt 

pågående process som omfattas av olika positioner och förväntningar och som leder till ett 

visst beteende, eller avsaknad av beteende (ibid.) 

 

Repstad (2005) professor i religionssociologi, utvecklar rollbegreppet och beskriver den som:  

”En roll kan alltså dels bestå av förväntningar på vad som ska göras, dels av förväntningar på 

hur detta arbete ska utföras. I Andra ord: förväntningar kan gälla såväl stil som innehåll i 

rollen” (Repstad, 2005:56). 
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Från roller kommer vi till rollkonflikt. Denna består av två olika förhållanden; intra- 

rollkonflikter och inter- rollkonflikter. Angelöw & Jonsson, 2000 beskriver innebörden av 

intra- rollkonflikter som en position i vilken en individ möter olika förväntningar om vad som 

är det riktiga rollbeteendet, och en inter- rollkonflikt uppstår när en individ innehar flera 

positioner mot vilka det riktas motstridiga förväntningar. En rollkonflikt kan exempelvis 

uppstå i en relation mellan över- och underordnade i vilken mellanchefen befinner sig i en 

mellanställning och förväntas hantera motstridiga förväntningar såväl av över som 

underordnade samtidigt som mellanchefen har förväntningar på sin egen ledarroll. (Angelöw 

& Jonsson, 2000:33f).  

 

Efterföljare har tillämpat teorins begrepp om roller olika, en del har exempelvis använt 

begreppet roll liktydligt med begreppet position medan Linton utgick från en syn om att roll 

är en pågående process i vilken han integrerade och kopplade till begreppen position, 

förväntningar och beteende. Linton talade inte bara om en roll utan flera roller och delroller. 

Ett av hans omtalade begrepp är multipla roller som således består av flera totalroller och som 

vill visa på att en människa medvetet eller omedvetet intar flera olika totalroller och 

positioner i olika sammanhang och ibland flera totalroller vid samma tillfälle. De teoretiska 

perspektiven om sociala roller hade sin största uppsprång från slutet av andra världskriget 

fram till mitten av 1970-talet. Under den senare tiden har dessa rollteoretiska ansatser sakta 

ersättas med perspektiv som utgår från oss som sociala varelser med en uppsättning sociala 

identiteter. Det teoretiska perspektivet om sociala identiteter baseras på att alla individer har 

två sidor av sin identitet, en personlig och en social identitet och hur dessa två sidor integrerar 

med varandra (ibid.).  

 

En av svagheterna med det valda teoretiska perspektivet om sociala roller kan förmodligen 

vara att den på senare tid har urholkat och ersatts av perspektiv om sociala identiteter. Jag är 

medveten om dessa begränsningar men jag anser att rollteorin likväl kan vara användbar och 

värdefull för min studie. Den påvisar hur olika förväntningar ställs på en position 

(mellanchefen) av såväl med- och mot- positioner (över- och underordnade). Denna position 

uppvisar därpå ett beteende som sedan mynnar ut i en roll (mellanchef). Det komplexa 

uppstår när mellanchefer slits mellan olika förväntningar som kan resultera i att en inter- eller 

intra - rollkonflikt uppstår.  
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5. Forskningsmetod 
 

 

 

I detta avsnitt kommer jag att göra en redogörelse för den samhällsvetenskapliga metod jag 

använt mig av vid datainsamling och analys. Jag kommer presentera olika vetenskapliga 

synsätt och perspektiv jag utgått från samt redovisa för studiens validitet och reliabilitet och 

föra en diskussion kring etiska överväganden. Vidare förs en diskussion kring mitt material 

om vilka förtjänster, begränsningar och brister det finns. Jag pekar också på de svårigheter 

som uppstått under genomförandet av intervjuerna.   

 

 

Samhällsvetenskapen presenterar två olika forskningsstrategier, den kvalitativa och den 

kvantitativa forskningsstrategin. Jag har valt att använda den kvalitativa forskningsstrategin i 

min undersökning. Den kvalitativa forskningen karaktäriseras av att den brukar vara mer 

inriktad på människors berättelser medan den kvantitativa metoden är mer inriktad på det som 

går att mäta. Kvalitativa undersökningar utmärks av dess djup, där undersökningen handlar 

om mindre data och den är bäst lämplig när man vill få fram respondenternas åsikter, tankar 

och erfarenheter. Det blir även lättare att komma åt fenomen när det gäller förståelse av 

exempelvis mänsklig kommunikation med den kvalitativa metoden än med objektiva 

mätningar. Kvantitativa undersökningar består av stora undersökningar, och lämpar sig bäst 

om man intresserar sig för en större mängd data för att kunna generalisera olika fenomen, 

vilket inte är mitt syfte (Jacobsen, 2007).  

 

5.1 Val av angreppsätt 
 

Den kvalitativa forskningen förknippas med en induktiv syn på förhållandet mellan teori och 

praktik. Med den induktiva processen menas att teorin är ett resultat av en forskningsinsats 

det vill säga man härleder slutsatser från empiriska erfarenheter (Bryman, 2011).   

 

5.2 Vetenskapligt synsätt  
 

I den vetenskapliga sfären finns två vanligt förekommande sätt att se på verkligheten som är 

betydelsefulla i samband med forskning. Det är den hermeneutiska och den positivistiska 

forskningsmetoden. Utgångspunkten för det hermeneutiska synsättet är att forskaren skall 

skapa sig en helhetsbild av det studerade fenomenet. Den hermeneutiska forskningsansatsen 
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är förståelse- och tolkningsorienterad. Forskaren skall utifrån ett hermeneutiskt 

förhållningssätt få bättre förståelse för vad individen bland annat känner, upplever och dess 

föreställningar om olika fenomen. Fokus ligger på att ständigt växla mellan delar och helhet. 

Forskaren utgår ifrån att tolka textens helhet till de enskilda delarna och utifrån dessa 

tolkningar kopplas delarna återigen till helheten Det bidrar till en djupare förståelse av 

datainsamlingen (Jacobsen, 2007)  

 

5.3 Avgränsningar 
 

I min undersökning har jag avgränsat mig till mellanchefer med verksamhetsledande funktion 

inom människobehandlande organisationer. De 5 intervjupersoner som ingår i 

undersökningen är en grupp blandat med kvinnor och män med en socionom eller 

motsvarande utbildningsbakgrund i åldrarna 35-65 år.  

 

5.4 Tillvägagångssätt och urval 
 

I min studie har jag använt mig av en kvalitativ metod i form av intervjuer med fem 

yrkesverksamma mellanchefer inom offentlig sektor. Eftersom jag efterfrågar 

yrkesverksammas erfarenheter och föreställningar om ett fenomen ansåg jag att frågorna bäst 

besvaras med personliga intervjuer. En variant av intervjuform är en semistrukturerad 

intervju. I den utgår forskaren från specifika teman som oftast benämns för en intervjuguide. 

Fördelen med semistrukturerade intervjuer är att de innehåller en viss mått av struktur 

samtidigt som intervjuprocessen är flexibel. Den ger djup och detaljer som i sig gör det 

möjligt att få en helhetsbild på respondenternas värderingar och åsikter. Vidare är fördelen 

den att man får ta del av respondenternas resonemang kring en frågeställning samt att man har 

möjligheten att kontrollera de svar man får genom följdfrågor, vilket kan ge högre validitet 

(Bryman, 2011 & Nilsson, 2011 daterad: 16.09.2011). Semi - strukturerade intervjuer som 

intervjuteknik har inte i syfte att generalisera utan som mål att försöka förstå respondenternas 

uppfattningar och synsätt. Detta menar också författaren är lämpligt att göra annars finns en 

risk att man får allt för mycket information vilket kan bli svårt att hantera då intervjuer är 

tidskrävande (Bryman, 2011 & Jacobsen, 2007:96).  

 

Mot bakgrund av ovanstående teoretiska förkunskap utformades mitt tillvägagångssätt och 

urval. Jag har gjort ett selektivturval bestående av fem verksamma enhetschefer inom olika 

former av människobehandlande organisationer i offentlig sektor.  Jag har också gjort ett 
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målinriktat urval vilket innebär att man väljer ut informanter som är relevanta i förhållande till 

forskningsfrågan. (Bryman, 2011). Urvalsgruppen är ingen enhetlig chefsgrupp utan en grupp 

enhetschefer som är verksamhetsledande inom olika former av 

människobehandlandeorganisationer. Jag har vägt över för- och nackdelar och risker och 

menar att mellanchefer med olika arbetsförhållanden och arbetsuppgifter inte har någon 

påverkan på mitt syfte och resultat. Datainsamlingen har bestått av dubbla intervjuer. Först 

genomförde jag en personlig intervju med samtliga fem intervjupersoner och följde sedan upp 

intervjuerna med ett mejl- utskick med kompletterande frågor. Anledningen till att jag valde 

att dels göra en personlig intervju, dels komplettera med ytterligare frågor var dels för att få 

en djupare förståelse för deras situation, dels för att ge intervjupersonerna möjlighet att 

förtydliga och utveckla sina egna uppfattningar och upplevelser. Jag diskuterar mer kring 

förtjänsterna med att göra dubbla intervjuer i avsnittet om validitet och reliabilitet. Första 

kontakten med informanterna togs via mejl med bifogat informationsbrev om studiens syfte. 

Mejlet skickades ut via kommunens hemsida eller direkt till den utvalda enhetschefen. Mina 

intervjuer gjordes i samtalsform utifrån en intervjuguide med semistrukturerade frågor 

relaterade till studiens syfte och frågeställningar. Intervjuerna genomfördes på respektive 

intervjupersonens arbetsplats under en timme och spelades in och transkriberades sedan ord 

för ord. I den andra kontakten har ett skriftligt mejl med forskningsfrågor sänts iväg till 

samtliga utom en av intervjupersonerna som framställde en önskan om att träffa mig för en 

ytterligare personlig intervju.  

 

Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att belysa de yrkesverksammas subjektiva uppfattningar 

och erfarenheter valde jag att använda mig av begreppet respondent. Jacobsen (2007) menar 

att en respondent har direkt kännedom om det som efterfrågas, de fungerar som representanter 

(Jacobsen, 2007:121). En informant däremot har god kunskap inom studiens område och 

beskriver enligt författaren, fenomenet i andra hand (Jacobsen, 2007). Jag kommer beroende 

på upplägget att i uppsatsen växla mellan att använda termerna, respondent, mellanchef, 1, 2 

och 3 samt arbetsledare för att texten inte ska bli så enformig. 
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5.5 Etiska överväganden  
 

I Bryman (2011) och Jacobsen (2007) omnämns fyra etiska grundkrav, vilka är 

informationskravet, konfidentialitets- och samtyckeskravet samt nyttjandekravet. 

Konfidentialitetskravet, innebär att skydda de personer som ingår i studien och som 

omnämns, genom att bevara konfidentiell information opublicerad. Informationskravet 

innebär att informera de undersökningsdeltagande om studiens syfte. Samtyckeskravet 

innebär att få informanternas medgivande till delta i intervjun och nyttjandekravet innebär att 

informera informanterna och att beakta så att all material används enbart i studiesyfte.  

 Jag har tagit hänsyn till ovanstående etiska aspekter. Det har jag gjort genom att jag har 

upplyst mina intervjupersoner om min studie och dess syfte, tillfrågat de om de vill medverka 

samt gjort en presentation av mig. I informationsbrevet informerade jag deltagarna om att 

intervjun är frivillig och att de närsomhelst under intervjun kan välja att avbryta. Därtill har 

jag gett ut mitt och min handledares telefonnummer och e-melj adresser för att 

respondenterna vid oklarheter skulle ha möjlighet att kontakta oss. Respondenterna 

informerades om att alla svar kommer att behandlas konfidentiellt och att deras namn kommer 

att fingeras. Med ytterligare beaktning till konfidentialitetskravet har respondenterna själva 

fått bestämma var intervjun skulle hållas för att inte löpa risk att deras identiteter skulle röjas. 

Jag väljer även att anonymisera de yrkesverksammas arbetsplatser eftersom jag anser att detta 

inte är betydelsefullt för resultatets utfall. Min studie säger ingenting vare sig om 

intervjupersonerna eller enskilda professioner/brukare som skulle kunna vara etiskt känsligt 

på något sätt. Samtyckeskravet beaktades på så sätt att jag bett om ett muntligt samtycke. Jag 

tog hänsyn till nyttjandekravet genom att informera respondenterna att det insamlade 

materialet endast kommer att användas till studiens syfte och att det finns möjlighet för dem 

att ta del av den färdigutarbetade uppsatsen.  

 

5.6 Validitet och reliabilitet 
 

Begreppen validitet och reliabilitet avser att förklara i vilken grad de resultat som presenteras 

i en undersökning är giltiga och tillförlitliga. Med intern validitet menas om man undersöker 

det som man avser att undersöka. Validiteten bedöms genom att man kritiskt granskar om 

forskaren har återgett informationen på ett riktigt sätt. Reliabilitet handlar om hur man har 

gått tillväga i undersökningsprocessen, hur säkra mätinstrumenten är och i vilken utsträckning 

ens resultat kan upprepas och ge samma resultat om den görs igen (Jacobsen, 2007).  
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Jag menar att min undersökning och de resultat jag fått har hög reliabilitet då jag personligen 

genomfört intervjuerna, använt en intervjuguide, samt skrivit ut datainsamlingen på ett så 

noggrant sätt så möjligt. Men som Jacobsen (2007) hävdar kan det ändå vara svårt i 

kvalitativa undersökningar. Det som kan påverka reliabiliteten är de framställda frågorna i 

intervjuguiden som kan komma att uppfattas individuellt olika av olika respondenter. För att 

försäkra mig om att respondenterna har uppfattat frågorna bad jag dem att förklara innebörden 

av olika begrepp samt att utveckla eller fråga vid oklarheter. Då olika begrepp kan ges flera 

olika innebörder av olika respondenter genomförde jag dessutom en uppföljning av 

intervjuerna med samma kategori av frågor. Den ända skillnaden jag gjorde i uppföljningen 

av intervjuerna var att komplettera med samma typ av frågor men formulerade utifrån vad jag 

hade fått för svar under första intervju.  

 

Då jag valt att göra en kvalitativ studie och intervjua få respondenter är jag medveten om att 

mitt resultat inte går att generalisera i samma utsträckning som man hade kunnat göra ifall 

man använt sig av en kvantitativ undersökningsmetod i form av enkätstudie. Som forskare har 

jag inte heller haft som avsikt att dra några generella slutfaser ur mitt insamlade material då 

det centrala för min studie är att få en förståelse för mellanchefers roll och utsatthet och 

respondenternas upplevelser av detta fenomen. Samspelet mellan intervjuaren och 

intervjupersonen skall huvudsakligen utgå från ett icke värderande förhållningssätt för att öka 

reliabiliteten. Därför har intervjupersonen försökt ställa frågorna på så sätt att 

intervjupersonens påverkan på intervjuobjekten är liten. Det finns trots det ingen garanti på att 

jag inte har tolkat de olika temana efter min egen förförståelse. För att minska min påverkan 

på intervjuobjekten och höja reliabiliteten var jag noggrann med att inte lägga in mina egna 

värderingar och subjektiva tolkningar av olika fenomen.  
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6. Resultat och Analys  
 

 

 

Resultatet kommer att i detta avsnitt av min studie redovisas utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar som jag analyserar utifrån de presenterade teoretiska referensramarna och 

tidigare forskning. Jag har delat in resultatet i olika teman. Denna indelning är gjord utifrån 

frågeguidens frågeställningar som ställts men också av de mest centrala teman som jag kunnat 

identifiera i intervjuerna.  

 

 

6.1 Olika roller inbegriper olika krav och förväntningar 

  
Rollen som mellanchef upplevs av de flesta respondenterna vara komplex. Detta kräver att 

mellancheferna behöver inta olika roller i olika situationer och att inta roller är en pågående 

process. Eftersom över – och underordnades intressen kan skiljas åt upplever samtliga 

mellanchefer att det svåraste i rollen som mellanchef ligger i att kunna utföra ett arbete som 

gynnar alla parter i organisationen, eftersom det ställs olika förväntningar från olika håll, och 

samtidigt själv känna sig tillfredställd med sitt arbete. Här kan man tänka sig att en form av 

rollkonflikt uppstår. Mellanchefen intar en mellanställning mellan underordnade (medarbetare 

och/eller brukare) och överordnade (socialchefen) och förväntas hantera motstridiga 

förväntningar dels uppifrån, dels nerifrån samtidigt som mellanchefen själv har förväntningar 

på sin egen arbetsledarroll. Förväntningar på sin egen arbetsroll kan avse förväntningar som 

respondenterna har vad gäller exempelvis sitt förhållningssätt, ledarbeteende och 

handlingsutrymme. Respondenterna beskriver sin position som ett mellanled med krav och 

förväntningar från såväl upp- sido- och nedåtleden som av andra utomstående aktörer. På 

samma sätt som respondenterna påstår Linton i Trost & Levin (2010) att roller inte är något 

statiskt utan en ständigt pågående process som omfattas av olika positioner och förväntningar. 

Respondenterna verkar medvetna om att de innehar det som Linton pekade på i sin teori en 

”mellanchefsposition” och att han eller hon är omringad av andra ”mot- positioner som över- 

sido- och underordnade” och andra utomstående aktörer. Tre av cheferna lyfter särskilt fram 

att man som mellanchef inom människobehandlande organisation är klämd mellan viljor 

uppifrån av ledningen, nedifrån av medarbetarna, och brukarna som ställer krav på att få sina 

rättigheter tillgodosedda och krav på god service. Ovanstående resultat återspeglar sig även i 

tidigare forskning. På liknande sätt som respondenterna, påvisar Drakenberg (1997) i sin bok 
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att mellanchefspositionen är en tämligen utsatt ställning eftersom den innebär att sitta mellan 

två olika led som innebär styrning och utsatthet för påtryckningar från både över- och 

underordnade. Dessa påtryckningar kommer med krav på att implementera politiska beslut 

och med brukares krav på god service.  

 

Chef 1: ”Det är ganska kravfullt, man har krav från arbetsgruppen, krav uppifrån, det kan 

även vara krav från facket, klienter att de får sina rättigheter tillgodosedda, att det har rätt at 

överklaga (..). 

 

Linton i Trost & Levin (2010) talade som jag nämnt ovan inte bara om en roll utan flera roller 

och delroller och en av hans omtalade begrepp var multipla roller som består av flera 

totalroller och positioner i olika sammanhang eller vid samma tillfälle. På liknande sätt talar 

flera chefer om sina olika roller. En av cheferna talar om sin roll i termer om att hon fungerar 

som ett ”språkrör” vars uppgift är att å ena sida föra fram politikers beslut till medarbetarna 

och å andra sidan att följa upp verksamheten löpande och rapportera till arbetsledningen och 

sina medarbetare men också att öka medarbetarnas medbestämmande genom att kommunicera 

ut arbetsledningens beslut till dem och föra fram medarbetarnas synpunkter åter till ledningen.  

Även om yrket som mellanchef går ut på att stå med ett ben i politiken och med ett ben i 

verksamheten är det oftast möjligt att hitta en balansgång. Respondentens resonemang om vad 

rollen som språkrör kan innefatta för förväntningar kan relateras till tidigare forskning 

(Wolmesjö, 2005) om ”samordningsfunktionen” som fyller funktionen som den förmedlande 

länken som kommunicerar mellan politiker, överordnade och utåt mot verksamheten och 

medarbetarna. Motsvarande koppling kan göras till Tollgerdt-Anderssons (1995) forskning 

om kvalifikationer för arbetsledare i politiskt styrda organisationer. Hennes resultat visar att 

arbetsledaren skall kunna skapa konsensus och samverkan mellan politiker och tjänstemän. 

De flesta chefer uttrycker positiva inslag av arbetet och säger sig trivas med utsatthet och 

utmaningar. Linton i (Trost & Levin 2010) beskriver hur en individ ibland medvetet ibland 

omedvetet intar olika totalroller i olika sammanhang, exempelvis rollen som anställd, 

mellanchef och förälder. På liknande sätt resonerar chef 1 och 2.  Vidare reflekterar Chef 1 

reflekterar kring sin roll och anser att rollen som mellanchef innebär att vara ensamvarg. 

 

Två av respondenterna talar om vikten av att tydliggöra sin roll som mellanchef för 

medarbetarna. På mellanchefen ställs det många förväntningar från olika håll och då menar 

respondenterna att det blir lättare att hantera sin position om alla medarbetare är medvetna om 
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vilken roll arbetsledaren har. Chef 3 och 5 nämner särskilt vikten av att skilja på sin privata 

roll och sin roll på arbetsplatsen. Särskilt chef 5 menar att en chef inte kan vara en del av 

gruppen, som chef är man ensam och agerar som en förebild. Ingen av de andra 

respondenterna gör vare sig liknande reflektioner eller andra åtskillnader mellan rollen som en 

chef eller vän. Dessutom ger chef 5 ett konkret exempel på hur riskfyllt det kan vara. Hon 

menar att medarbetare förväntar sig att en chef fungerar lika i med- som i motgångar. Då är 

det inte lämpligt att ha en vänskapsrelation med sin medarbetare eftersom man kan hamna i 

obekväma situationer när man kommer behöva tillrättavisa någon eller fatta obekväma beslut. 

Risken är också att de som står utanför gruppen uppfattar att den medarbetare som chefen är 

vän med favoriserar och får fördelar framför andra. Medarbetarna kan dessutom få en annan 

uppfattning om vem man är och bör vara i rollen som chef, menar chef 3 och 5. Det finns här 

antydningar på en intra- rollkonflikt på grund av den problematik som kan uppstå när 

respondenterna blandar olika roller genom att inneha rollen med en överordnad position som 

chef och samtidigt vara en del i den underordnade gruppen.  Chefen möter olika förväntningar 

om vad som är det riktiga rollbeteendet och en konflikt uppstår. Min uppfattning är att 

respondenterna upplever det som problematiskt att blanda olika roller. För att förhindra att en 

konflikt uppstår bör medarbetarna ha tydliga roller att förhålla sig till.  Det förefaller vara av 

stor vikt att skilja chefsrollen från rollen som vän - umgänge med sina medarbetare privat. Att 

det inte skulle vara fördelaktigt att som chef umgås med sina medarbetare vill jag inte heller 

påstå. Det som kan upplevas som ännu mer problematisk är om man som chef och vän till en 

medarbetare tvingas framföra ett negativt budskap till personen i fråga. Det finns risk att man 

som chef drar sig för eller är tvungen att välja mellan relationerna. Ett förhållandevis motsatt 

perspektiv på problemet skulle kunna vara att chefen som både vän och chef är modigare för 

att ge kritik utan att det leder till någon konflikt. Jag tror att professionalitet och 

yrkesauktoritet också har betydelse. Det verkar som att respondenterna önskar en tydlig 

hierarki och där utmaningen för de är att finna gränserna mellan sin yrkesauktoritet och som 

medlem av arbetsgruppen, eller som vän till en medarbetare.  

 

 ”Chef 5 (..). Det är en till sak man inte får göra och det är att umgås med sin personal på 

fritiden. Jag vet att det är katastrof. Sådana chefer är inte trovärdiga. Den personalen som 

inte är med i det gänget känner att de som är ihop får en massa fördelar och det bara är så. 

Som chef är man själv och man får ha sina vänner någon annanstans. Mister man 

trovärdigheten ska man byta jobb för den får man aldrig tillbaka.” 
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Vidare berättar respondenterna hur viktigt det är med ett gott bemötande dels i relation till 

sina överordnade chefer dels till underställda medarbetare. De tycker att det är viktigt att det 

råder god kommunikation relationerna sinsemellan och att det finns ett ömsesidigt förtroende 

och tillit. Två av mellancheferna talar om att det är viktigt att alla arbetar för att upprätthålla 

en stark sammanhållning och förutsättningen för att det ska fungera är god kommunikation. I 

de fall kommunikationen brister och det uppstår konflikter menar respondenterna att man 

måste försöka förmedla förståelse för varandras roller och uppgifter, uttrycka sig tydligare 

eller på ett annorlunda sätt för att uppnå förståelse för helheten i sammanhanget. Samtidigt 

talar respondenten emot sig själv genom att poängtera att när ett beslut väl är fattat finns ingen 

anledning för fortsatt demonstration och diskussion.  

 

Chef 4: ”Det är egentligast viktigast att ha ett bra bemötande, vara trovärdig, höra och 

lyssna, medkännande också, vad är det du säger. Det är åtminstone viktigt att få svar på 

varför är det här viktigt, varför gör vi detta. Att vi förstår sammanhanget. ”   

 

6.1.1 Relationen med överordnade och krav på tydligare ledarskap 

 

Mellancheferna upplever sig inte ha några svårigheter att tala med sina överordnade chefer. 

Det som däremot upplevs som problematiskt är att de sällan får till någon diskussion och 

möjlighet till att faktiskt göra det. Baserat på rollteorin och vad vi säger att vi ska göra eller 

inte göra och/eller faktiskt göra tycks det här finnas en diskrepans i kommunikationen mellan 

mellanchefers förväntningar och den faktiska upplevelsen. En möjlig tolkning här är att 

mellancheferna anser sig ha god kommunikation med överordnade men att innehållet i 

kommunikationen förefaller vara bristfällig. De upplever att ledningen tar lång tid på sig med 

att ge några svar, och oftast är svaren väldigt vaga och otydliga. Mellanchefer efterfrågar 

detaljerade beslut och tydliga riktlinjer. Kravet på tydligare ledarskap återfinns i Wolmesjö 

(2005) visar liknande resultat av första linjens chefer upplevelser som anser att det politiska 

ledarskapet blivit otydligare. Att cheferna ställer ökade krav på tydlighet och mer detaljerade 

beslut från överordnade kan bero på de ökade krav på delaktighet och snabba lösningar som 

cheferna upplevelser ställs på dem av medarbetare och brukare. En annan tolkning som jag 

gör är att cheferna upplever det som en viktig del i ledarskapet för att de ska kunna ge service 

av god kvalité och uppfylla de krav på rättsäkerhet som finns. Ingen av de överordnade 

cheferna upplevs som förmer eller konstlad vilket är positivt menar Chef 4. Det som är 
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negativt är att svaren och diskussionerna allt som oftast uteblir. Det försvårar mellanchefernas 

arbete och gör att de får fatta vissa beslut på egen hand medan andra beslut blir lidande .  

 

 

6.2 Orimliga krav och förväntningar 
 

Det finns även anledning att reflektera över de orimliga krav som ställs på mellanchefer. Chef 

A och B anser att parallellt med att mellanchefspositionen är en tämligen utsatt roll ställer 

samhället ännu högre krav på dem . I takt med samhällsförändringar ställer politiker idag helt 

andra och orimliga krav på de som mellanchefer och den verksamhet de leder. Förr hade 

mellancheferna makt och ansvar att styra upp och bestämma hur arbetet skulle utformas. Idag 

ligger fokus på cheferna att implementera politiskt fattade beslut som många gånger inte 

överensstämmer med deras personliga värderingar. På samma sätt menar chef 4 att politiker 

inte heller alltid fattar beslut som överensstämmer med hennes personliga värderingar och 

verksamhetens mål och vad som är det bästa för brukarna. Respondenternas resonemang 

speglar de krav som Tollgerdt- Andersson (1995) menar åligger chefsansvaret att kunna 

överföra och tolka samhällets värderingar och sprida dem på ett genomtänkt sätt. Cheferna 

förväntas likaså vara bärare av etiska värderingar. Jag tolkar chefernas upplevelser som att de 

förhåller sig kritiska i deras resonemang om etiska värderingar och tänkandet verkar bygga på 

ett engagemang för de etiska värderingar som råder i verksamheten trots att de personliga 

värderingarna inte alltid överensstämmer med de övergripande.  De agerar utifrån den 

uppfattning att det finns en gemensam värdegrund som inte alltid är samstämmig med de 

personliga men att de i sin roll har ett ansvar att uppnå de övergripande målen och hålla 

brukarnas behov som en prioriteringsfråga oberoende av önskvärda värderingar. Det här torde 

innebära att glappet mellan personliga och önskvärda värderingar och verksamhetens 

värderingar inte får vara för stort. I anknytning till att samhället ställer orimliga krav menar 

chef 5 att de saknar överordnade chefer och politiker som vågar stå upp för dem och säga nej. 

Det är ett dilemma menar 5 och upplever sig sviken av politiker som inte vågar demonstrera 

mot förändringar som innebär minskning av sociala och ekonomiska resurser och en ökad 

belastning på dem som mellanchefer. Det påverkar brukarna eftersom de kräver mycket mer 

resurser idag.  

 

Chef 5: ”Det är en tuff roll, och jag tror att den blir värre för att samhället ställer helt andra 

krav på verksamheten och det faller tillbaka på oss chefer. Jobbet innan var vi som bestämde, 
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nu ska det vara service, att vi är här för dig (..).. Man känner sig sviken av politikerna som 

inte ger oss de resurser vi behöver. 

 

Resultatet går i enlighet med de resultat författarna i Hjalmarsson m.fl. (2004) presenterar, om 

att enhetscheferna har ett mångsidigt ansvar och i synnerhet ett ansvar för att klara av 

verksamhetens ekonomi. På samma sätt som respondenterna, påstår Hjalmarsson m.fl. (2004) 

i sin studie att enhetschefer upplever att deras behov av stöd och resurser från överordnade i 

stor utsträckning saknas. Tidigare forskning (Thylefors 2007) har visat att mellanchefer 

upplever att deras arbetsuppgifter inte tenderar att minska, tvärtom ökar de i omfattning. Min 

tolkning utifrån det här är att mellanchefer upplever att det hela tiden läggs nya 

arbetsuppgifter på dem utan att man minskar på andra områden. En annan möjlig tolkning är 

att mellancheferna upplever det som problematiskt att kunna tillgodose brukarnas behov på 

grund av resursbrist i form av ekonomiska medel som kommer i samband med åtstramningar. 

De slits mellan en önskan om att tillgodose olika behov och en begränsning att praktiskt 

kunna genomföra det på grund av besparingar.  Det verkar styras av polariserande regler som 

anger att de ska ge service med hög kvalité samtidigt som de förväntas hålla hårt om 

budgeten. I det praktiska arbetet kan det finnas en risk att det ekonomiska tänkandet går ut 

över brukarnas rätt att erhålla insatser av god kvalité. Grundat i rollteorin om motstridiga 

förväntningar som kan leda till konflikter och till ett vist beteende, eller avsaknad av 

beteende, förefaller det således i detta fall föreligga en rollkonflikt. På samma gång som 

mellancheferna har det övergripande ansvaret för budgeten, upplever de sig sakna 

förutsättningar att påverka utfallet. I det långa loppet kan det antas leda till att det blir svårt 

för dem att veta hur de ska agera och handskas med de olika förväntningar och krav.  

 

En av cheferna talar om andra upplevelser på de krav som ställs. Chef 2 upplever att det 

handlar om att man som mellanchef ska sträva efter att göra det bästa i alla lägen och inte låta 

allt falla på ens egna axlar. Ett av de vanligaste problemen som Thylefors (2007) menar 

drabbar mellanchefer eller som hon titulerar dem ”servicechefer” är just överbelastning och 

tidsbrist. Man måste prioritera, det finns inte en möjlighet att hinna sätta sig in i alla detaljer, 

det kräver att man lär sig att acceptera det, menar chef 2. Min tolkning är mellancheferna 

anpassar sitt arbete efter de förutsättningar som finns och försöker hitta en balansgång i 

arbetet. Chef 5 upplever sig ha mycket ansvar och resonerar kring ansvar för såväl personal 

och brukarna. För även om arbetet innebär ett stort ansvar över medarbetarna är det alltid den 

tredje personen, det vill säga, brukarna som ska komma i centrum.  
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Chef 4: ”..(..) det är ett tungt ansvar för att även om du har ett stort ansvar för personalen är 

det alltid tredje personen som dvs. ska vara första personen dvs. brukarna.  

 

Ändå ställs det krav på att besluten ska förverkligas till bekostnad av både tid och energi och 

personal som ska utföra arbetet. Det är inte helt enkelt att med entusiasm implementera 

impopulära beslut. En intra- rollkonflikt uppstår eftersom mellanchefen slits mellan två skilda 

förväntningar som inte överstämmer. Konflikten tar form genom att mellanchefen upplever att 

det ställs oförenliga och motstridiga förväntningar på hans eller hennes roll. Överordnade 

ställer krav på att beslut verkställs parallellt med att medarbetare ställer sig emot dessa. Min 

tolkning är att mellancheferna får infinna sig i rollen som de besitter och ta konsekvenserna 

för vilket utfall ovanstående dilemma får eftersom de har svårt att påverka uppåt i ledet. Å 

andra sidan har de större möjlighet att påverka nedåt i ledet med medarbetarnas inställning 

kring verkställigheten av motstridiga beslut. 

 

6.3 Balansgången mellan den egna auktoriteten och den politiska styrningen 
 

Det finns även upplevelser av att mellancheferna inte alltid blir hörsammade av politiker och 

överordnade chefer när de framför hur de kan förbättra verksamheten. En annan svårighet 

som de stöter på är när politiker fattar nya beslut som inte är förankrade i verksamheten, 

chefen 4 upplever att det inte finns tid för diskussion och eftertanke innan de ska 

implementera besluten. Vid frågan hur stor makt cheferna har i sin roll svarar de flesta att 

makten inte är så stor. De arbetar under lagar och har budget som tydliga ramar, därutöver 

styrs de av politiska beslut. Trots svårigheter i arbetet med ramlagar över sig upplever 

mellancheferna att de har befogenhet att bestämma hur olika beslut skall genomföras 

praktiskt. Denna typ av handlingsutrymme och handlingsfrihet kan anses vara typiskt för en 

mellanchef då denna har ett omfattande eget ansvar i sitt arbete samtidigt som han eller hon måste 

förhålla sig till organisationens ramlagar och riktlinjer. Det tolkar jag i enlighet med Karlsson 

(2006)  att de har ytterst liten eller inget inflytande alls över vissa beslut, samtidigt som de har 

frihet att utforma verksamheten i det konkreta arbetet. Det speglar också det dilemma som finns 

hos mellanchefernas upplevelser, att å ena sidan vilja ha ökad politisk styrning, å andra sidan 

önskar de mer egen inflytande över verksamheten och auktoritet att bestämma över vissa 

verksamhetsbeslut. Dessutom talar deras upplevelser för att de är väldigt självstyrande i sin 
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position och att de har frihet att bestämma hur arbetet ska utföras så länge de förhåller sig 

inom bestämda ramlagar.  

 

 

6.5 Särskilda krav på mellanchefer  
 

I respondenternas resonemang om särskilda krav särskiljer fyra av fem chefer offentlig sektor 

från privat avseende organisationen, arbetsinnehåll och verksamhetsmål. En av skillnaderna 

upplevs vara att privat sektor består av organisationer som drivs av vinstsyfte medan 

människobehandlande organisationer inom den offentliga sektorn sköter service utan något 

direkt vinstintresse och all finansiering utgörs av politikerkontroll.  

 

Chef 4:” Det tenderar vara den största biten, i de privata företagen så är det så annars hade 

de inte varit privata eftersom de är ute efter vinst. Men så är det inom de kommunal och 

statlig också, de är också ute efter vinst fast inte på samma sätt (....) det finns liksom en gräns 

för vilken syn det ska vara.” 

    

Chef 1 framför krav på rättsäkerhet och att man tillgodoser klienternas behov samt arbetar 

med förebyggande arbete som särskilda krav inom människobehandlande organisationer med 

myndighetsövning. I sina upplevelser om sin roll som mellanchef berättar respondenten 

ytterligare om en viktig skillnad på offentlig och privat sektor. Respondenten talar om 

offentlighetsprincipen och allmänhetens möjlighet för insyn och press från media. Andra 

reflektioner som framförs handlar om att människobehandlande verksamheter arbetar med 

människor och mellanmänskligt samarbete och utesluter arbete med maskiner och robotar. 

Hur man arbetar med människor är en annan sak mot hur man utför ett arbete med en maskin. 

Det ställs krav på att man är intresserad av att arbeta ihop med olika människor som oftast har 

olika behov som måste tillgodoses.  

 

Chef 1: ” (..) att de har rätt att överklaga, våra frågor märks lätt i tv, det får man som 

arbetsledare ganska mycket press för. Det är tydligare krav i socialtjänstlagen och krav på 

kvalité”  
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6.6 Kravspecifikation för olika kvalifikationer för mellanchefer  
 

På frågan om och vilka specifika kvalifikationer som krävs av mellanchefer i en 

människobehandlande organisation som utgör politisk styrning är respondenterna någorlunda 

eniga om. Det gemensamma för alla chefer är att de upplever att chefsrollen kräver olika 

kompetens och kunskaper inom olika områden och i olika sammanhang.  

 

6.6.1 Kompetens och kunskap 

 

En av de mest kännetecknade kompetenserna som lyfts fram som viktiga är den formella 

kompetensen. Den formella kompetensen vilken inkluderar utbildning och yrkeserfarenhet 

uppfattar chef 4 som både en fördel och nackdel. Det är en fördel om man har kunskap om 

verksamheten från grunden, nerifrån och hon anser att detta borde vara inskrivet i svensk lag. 

Fördelen är att man har en helt annan förståelse för verksamheten framförallt för det arbete 

dina medarbetare utför och för brukarnas faktiska levnadsförhållanden. Min tolkning är att 

mellanchefer kan få utdelning i form av auktoritet och respekt om de i yrkesövning visar på 

sina kunskaper för underordnade. Det viktigaste är inte att ha kunskap om något i detta 

sammanhang, utan att faktiskt också kunna utföra och tillämpa den. Nackdel som finns med 

att ha erfarenhet är risken för att man som mellanchef blir för preciös och personlig i 

sakfrågor.  Explicit  

 

Chef 4: ”Det är en fördel om man kan verksamheten nerifrån. Då får du en hel annan 

förståelse för verksamheten, samtidigt kan jag tänka mig att för någon skulle det kunna vara 

till nackdel att kunna verksamheten också, att man blir för petig och för personlig för saker.” 

 

Det andra kompetenskravet som chef 1 upplever sig ha är att vara en form av förebild och att 

det är av vikt att ha en förmåga att vara orienteringsinriktad och förmåga att fånga upp och se 

hur organisationen kommer att utvecklas. För chef 2 innebär i detta sammanhang att vara 

bärare av etiska värderingar och upplever sig ha stort ansvar över att tolka och överföra 

arbetsgruppens värderingar.  

 

Chef 2: ”Jag känner stort ansvar att vi är överens om värderingar.” 

 

Faktum är att alla människor har olika värderingar och inställning till arbetet de utför, och 

chef 5 upplever att olika värderingar och prioriteringar och konflikter som utgår från 
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värderingar är svåra frågor.  Chef 4 berättar att ett etiskt problem är ett resultat av att 

medarbetare befinner sig i en valsituation förenat med att det finns en konflikt i att de inte kan 

tillgodose brukares intressen samtidigt enligt behov, eller när en anställd enbart ser arbetet 

som försörjning eller är där av intresse.  

 

Chef 4: ”Många problem som uppstår är när personalen inte vill utföra de arbetsuppgifter 

som är ålagda de (..). En hel del tror att man kan göra som man vill med både tiden och vad 

man utför hos omsorgstagarna. Anhöriga och omsorgstagarna hör av sig ibland (inte ofta) 

för att ge synpunkter eller klaga på hur eller vem som har utfört hjälpen. Det är inte alltid lätt 

att få alla dessa kategorier att förstå hur allt hänger ihop, varför besluten ser ut som det gör 

och varför vi ska utföra jobbet. Det svåraste är att ändra på människor och deras åsikter, 

ibland går det men oftast inte”. 

 

Medarbetarna ställs inför val att välja mellan att förhålla sig efter rådande värdegrunder och 

för verksamhetens uppsatta ramar, eller att söka sig till andra aktörer, säger chef 4.  Min 

tolkning går enligt Tollgerdt – Andersson (1995) som på samma sätt visar den svårighet som 

finns bland mellanchefer då det faktiskt ställs krav på dem att de i sin roll förväntas vara 

bärare av etiska värderingar. Hur medarbetare beter sig är på samma gång beroende av vilken 

människosyn och vilka värderingar de har. Som mellanchef kräver det förmåga att kunna vara 

lyhörd för och uppmuntra medarbetare till att utföra ett bra arbete. Ovanstående 

respondenternas resonemang visar att mellancheferna medvetet arbetar och strävar efter att få 

gemensamma värderingar bland medarbetare. Det förefaller inte vara ett problem som är 

omöjlig att arbeta med, men är viktiga att ständigt hållas uppdaterad i det dagliga arbetet 

eftersom de är betydelsefulla för dem som berörs av dem, brukarna. 
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7. Avslutande diskussion 
 

 

I detta avsnitt gör jag en övergripande sammanfattning och återkoppling till studiens syfte och 

frågeställningar samt för egna resonemang. Mitt resultat skiljer sig inte i någon större 

utsträckning från den tidigare forskning som finns på området, snarare styrker den, den 

problematik som finns i mellanchefsrollen. Jag väljer att diskutera kring några av de aspekter 

som framkommit i studien och blickar bortom min egen studie som avslut.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka och få ökad förståelse för mellanchefers situation 

inom människobehandlande organisationer i offentlig sektor. För att åstadkomma detta 

arbetade jag utifrån fler frågeställningar. Frågeställningarna behandlade vad rollen som 

mellanchef innebär, hur den upplevs och om mellanchefer anser att det ställs särskilda krav på 

dem och deras ledarskap i deras ledande roller i olika former av organisationer som levererar 

tjänster som rör människor. Jag har inte haft som syfte att generalisera resultatet men 

mellanchefernas svar på många av frågorna kan betraktas som samstämmig.  

 

Genomgången av resultatet visar att mellanchefer i människobehandlande organisationer 

upplevelser sig ha att hantera en komplex ledarroll. Mellanchefer intar olika roller och att inta 

roller är en pågående process.  En del chefer talar om en roll, andra om flera roller vid samma 

tillfälle eller i olika situationer. Det mest framträdande ”dragen” i rollerna är den balansgång 

och spänning som finns mellan myndighetsutövning och medborgarservice och mellan den 

egna yrkesauktoriteten och den politiska styrningen. Problematiken som beskrivs kopplas oftast 

till att de sitter i en mellanleds position med krav och förväntningar från såväl upp- och 

nedåtleden samt av andra utomstående aktörer och att få alla i belåtenhet.  

 

Rollen framställs inte bara problematisk utan också konfliktfylld. Rollkonflikter uppkommer 

ofta då mellanchefer intar en mellanställning och förväntas hantera motstridiga förväntningar. 

När det gäller särskilda krav skiljer mellanchefer den offentliga sektorn från privata 

näringslivet i en del avseende i exempelvis att chefsansvar och befogenheter skiljer sig från 

privata företag samt att politiker spelar en viktig roll i beslutsprocessen.  

 



 

25 

 

Samtliga mellanchefer upplever dessutom att chefsrollen i människobehandlande 

organisationer som utgörs av politiskt styrning ställer kravspecifikation för olika 

kvalifikationer. Till dem särskilda kraven för mellanchefer i människobehandlande 

organisationer går att identifiera flera färdigheter som mellanchefer upplever är nödvändiga 

för en arbetsledare. Uppsättningarna av färdigheterna var olika och en del använde flera olika 

beskrivningar för att identifiera en färdighet.  

 

Jag vill kommentera det som kommit fram i studien. Min personliga uppfattning och 

upplevelse av mellanchefsproblematiken är att tydlighet avseende chefsleden är viktig och 

förutsätter en god kommunikation och återföring mellan alla leden. I studien fördjupar jag 

mig inte närmare kring vilken funktion politiker har på mellanchefer och organisationen men 

vill ändå tillägga att ledningskvalitén har direkt påverkan på organisationens utveckling. Den 

allmänna uppfattningen är att politiker saknar förståelse för och kunskap om mellanchefers 

arbetssituation och det praktiska arbetet. Frågan är då om det är upp till mellancheferna att 

behöva skapa denna konsensus, eller om inte ansvaret torde ligga på politiker för att få bättre 

insyn i den dagliga verksamheten och mellanchefernas arbetssituation. Även om det är 

politiker som bestämmer vilka beslut som mellancheferna skall verkställa anser jag likväl att 

mellancheferna har goda möjligheter att påverka besluten genom framställning av alternativa 

förslag och lösningar. De är mellanchefen som sitter närmast verksamheten och har lättast att 

bedöma den lokala situationen samt att utifrån sina tolkningar och prioriteringar utforma 

inriktning och organisering av servicens innehåll. 

 

Mot bakgrund av det som har kommit fram när det gäller konflikter som ofta uppstår i 

offentliga verksamheter är det viktigt tycker jag, att ta tag i konflikterna om man valt att 

arbeta som ledare. Det är viktigt att ha mod att våga använda sig av en viss typ av makt för att 

kunna utföra ledarskap och få medarbetarnas respekt. I resultatet har vi kunnat se svårigheten 

med att få tiden att räcka till, och för att förändra medarbetarnas attityder. Mellanchefer borde 

arbeta effektivt för att dämpa konflikter och ge större utrymme för verkställande av beslut. 

Det som slog mig i respondenternas berättelser var att de sällan pratades om värdet av 

delegering. Delegering borde uppfattas som ett system för avlastning av arbetsuppgifter enligt 

mig. Delegering av arbetsuppgifter kommer också medarbetarna till fördel då de får möjlighet 

till delaktighet och engagemang. Alltför omfattande delegering kan också skapa konflikter 

varför man borde ha graden av delegeringen i beaktandet.  
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På samma sätt som respondenterna vill jag också påstå att ledarroller är en ständig process. 

Ledarroller är ingen förändring, utan bara innehållet och i vilket sammanhang ledarskap 

praktiseras förändras och anpassas till behoven i tid. Trots att mellancheferna beskriver en del 

negativa upplevelser kring sin arbetssituation kan vi se att de försöker skapa förutsättningar 

för att kunna hantera och trivas med sin ledande position.  Resultaten visar också tydligt att 

mellancheferna upplever sig starkt påverkade av ekonomi och den politiska styrningen. Det 

ökar den komplexitet som finns i mellanchefsrollen särskilt när det gäller frågor om 

finansiering och att säkra resurser.  

 

Då människobehandlande organisationer är offentliga och det finns möjlighet för insyn från 

allmänheten finns bland mellancheferna även en oro för allmänhetens uppfattning av 

verksamheten. I rollen ingår då att agera som organisationens representant och att kunna 

förklara och försvara verksamheten utåt gentemot utomstående aktörer.  Avslutningsvis kan vi 

således konstatera att mellanchefer på mellannivå har en relativt stark ställning att förhålla sig 

till. Ovan har vi kunnat följa alla de organisatoriska variablerna som på ett eller annat sätt 

påverkar mellanchefens ställning.  

 

 

7.1 Fortsatt forskning 
 

Mot bakgrund av ovanstående kan vi göra ett konstaterande att mellanchefer har att hantera en 

komplex ledarroll och ett stort chefsansvar parallellt med att de upplever att det politiska 

ledarskapet blivit otydligare och de framhåller vikten av god kommunikation i alla relationer. 

Hur skulle arbetssituationen se ut om det fanns ett delat ledarskap i organisationen? Skulle 

problematiken med otydlighet och överbelastning på chefsansvaret minska, eller är risken stor 

att otydligheten i ledarskapet blir ännu större och att det ges dubbla budskap till cheferna. Är 

upplevelsen av otydlighet större hos chefer med längre yrkeserfarenhet och äldre utbildning, 

eller hos yngre chefer med en modernare högskoleutbildning? Finns det egentligen en 

väldefinierad metod för ett delat ledarskap och är det ens nödvändigt med 

informationsöverföring mellan cheferna? Det är några av de potentiella samt fängslande 

framtida forskningsfrågorna. 
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Bilaga 1 

 
Informationsbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Neira Memic, jag är sjätte termins student på Socionomutbildningen vid 

Linnéuniversitet. Under en tio veckors period ska jag skriva min G3-uppsats.  Studiens syfte 

är att få ökad kunskap och förståelse för den situation mellanchefer befinner sig i och vad 

mellanchefer själva anser är utmärkande för en bra chef.  

 

Jag ämnar göra 5 personliga intervjuer med mellanchefer inom olika människobehandlande 

organisationer i den offentliga sektorn. Jag vill gärna att du deltar i min studie för att ta del av 

dina erfarenheter och subjektiva upplevelser och uppfattningar. 

 

Att delta i intervjun är frivilligt och du kan närsomhelst under intervjun välja att avbryta den.  

Intervjun uppskattas vara max en timme lång. All material och information om vilka som 

ingår i studien kommer att behandlas konfidentiellt.   

Du tillfrågas genom detta informationsbrev att delta i min studie och jag skulle uppskatta om 

du vill delta och hör av dig till mig så snart det är möjligt. 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

Neira Memic 

Hjortsbergavägen 16b 

342 36 Alvesta 

Mobil: 076-413-3764 

Nmeed09@student.lnu.se 

 

Handledare: Anders Lundberg. Dr i sociologi, universitetslektor i socialpsykologi, 

Linnéuniversitetet. E-mailadress: Anders.Lundberg@lnu.se 

 

mailto:Nmeed09@student.lnu.se
mailto:Anders.Lundberg@lnu.se
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Bilaga 2 
 

Intervjufrågor 
 

Bakgrund  

Ålder? 

Kön? 

Utbildning?  

 

1. Varför ville och är du chef i en människobehandlandeorganisation?   

2. Hur upplever du din roll som mellanchef?  

3. Hur anser du dig vara som chef? 

4. Vad anser du är en bra chef? 

5. Vad anser du är en dålig chef? 

6. Vilka egenskaper förknippas med en bra chef anser du? 

7. Vilken/vilka förmåga/or är viktig/a hos en bra chef anser du? 

8. Vilken kunskap är viktig att besitta som bra chef?  

9. Vad är viktigt för dig i mötet med över- och underställda? 

10. Anser du att det ställs speciella krav på chefer inom människovårdande 

organisationer? Om ja, vilka krav ställs på dig som chef? 
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Bilaga 3 
  

Uppföljning av intervjuerna med följande kompletteringsfrågor: 

 

1. Vad stöter du på för svårigheter i sin roll som mellanchef i människovårdande 

organisation? Nämn några svårigheter, hinder och möjligheter. 

2. Hur är rollavgränsningen mellan att vara ledare och att vara kollega? 

3. Hur ser du på makt och möjlighet att påverka medarbetarna och den service brukarna 

erbjuds? 

4. Hur är ditt förhållande till överordnade och brukarna? 
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